
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี ๔๓๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง  อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ  สนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ม.๓)
_______________

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๓ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือเขาชมพระเมรุมาศ ณ
สนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๓๖๕ / ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของขาราชการครู  ลูกจาง  และ
นักเรียนได จึงอนุญาตให ขาราชการครูและบุคลากรตามรายชื่อดังแนบ ไปราชการเพ่ือนํานกัเรียนทัศนศึกษาฯ
ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ

 อนุมัติเงินสวนราชการเปนคาใชจายตาง ๆ ตามสิทธิ์ของทางราชการโดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ

 ไมอนุมัติใหเบิก คาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น
 ใหเบิกจายจากหนวยจัดฯ

สั่ง   ณ   วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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รายชื่อคณะครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ม.๓)

๑. นายนุกูล  อํ่าอวม ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
๒. นายธีรพงษ  นวลดอน ตําแหนง ครู
๓. นายวรวิทย  ไชยม่ิง ตําแหนง ครู
๔. นางสาวเพ็ญพิชญา  จันทรกระจาง ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๕. นางบุษราภรณ  บุญวังแร ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวเบญรัตน  ขวัญคง ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๗. นางสาวยุพิน  คงคอน ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๘. นายอัคคเดช  เผือกทอง ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๙. นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม ตําแหนง ครู
๑๐. นางรัชนี  พรมชู ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๑. นายธนิต  จิตตรงซวน ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๑๒. นางสาวนิศารัตน  เจกชาํนาญ ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๑๓. นายธราธร  สุขะอาคม ตําแหนง ครูผูชวย
๑๔. นางสวาท  สิริพัฒนา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๕. นางทวีสุข  บัวทอง ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๖. นางสาวแววมยุรา  จันทรสง ตําแหนง ครูชํานาญการ
๑๗. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๑๘. นายชวัติพล  แดงเรือ ตําแหนง ครูอัตราจาง
๑๙. นางนุศรา  จันทรสละ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๐. นางสาวพัทธนันท  ขวัญทอง ตําแหนง เจาหนาท่ีพยาบาล
๒๑. นางชลธชิา  วรภู ตําแหนง ครูชํานาญการ
๒๒. นางสาวพวงพลอย  เล็กศิริ ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๒๓. นายไพโรจน  สิริพัฒนา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๔. นางสาวศิรินภา  พรหมชาติ ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
๒๕. นางกุหลาบ  ลอยเวลา ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
๒๖. นายพิทักษ  โพธิ์ทอง ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๗. นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ
๒๘. นายพัชรพล  สายนวล ตําแหนง นิสิตฝกประสบการณ
๒๙. Miss Kim Patrick abe ตําแหนง ครูอัตราจาง


